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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ekspertyza 
pn. "Opracowanie dla Polski krajowego zestawu kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej w kontekście zobowiązań międzynarodowych".

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, biorącego udział w przedmiotowym 
postępowaniu, Zamawiający - Ministerstwo Środowiska, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) poniżej 
przedstawia wyjaśnienia w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę:

1) .Punkt II.4) ogłoszenia o zamówieniu stwierdza, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
ekspertyzy pn. "Opracowanie dla Polski krajowego zestawu kryteriów i wskaźników trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej w kontekście zobowiązań międzynarodowych”, której 
szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi wzór umowy.

Załącznik 1 do SIWZ (wzór umowy) odsyła w par. 2 ust. 2 do załącznika nr 1 do umowy. W tym 
załączniku wymienione są trzy etapy: a) autorskie opracowanie projektu krajowego zestawu kryteriów 
i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (1 etap); b) konsultacje opracowanego projektu 
(2 etap); c) zestaw krajowych wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (3 etap).

Pytanie 1: Czy przedmiotem zamówienia jest jedynie autorskie opracowanie wymienione w punkcie 
a) treści załącznika nr 1 do umowy czy wszystkie opracowania i zadania wymienione w punktach 
a), b) i c)?

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 1 etapu zamówienia wskazanego w punkcie a, tj. autorskie 
opracowanie projektu krajowego zestawu kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej. Etap 2 i 3, tj.: punkty b i c zostały podane informacyjnie.
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2) Punkt III. 1.3) ogłoszenia o zamówieniu („Zdolność techniczna lub zawodowa”) oraz punkt 4.2.3.2 
SlZW.określa warunek:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia 
skieruje 2 osoby, z których każda posiada co najmniej wyższe wykształcenie w dziedzinie leśnictwa 
oraz minimum 4-letnie doświadczenie, liczone od dnia składania ofert, z zakresu współpracy 
międzynarodowej w obszarze leśnictwa, polegające na udziale w co najmniej pięciu spotkaniach, 
warsztatach lub konferencjach, dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie leśnictwa. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz 
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Pytanie 2a: Czy Wykonawca może skierować do wykonania zamówienia więcej niż dwie osoby?

Odpowiedź:
Tak, Wykonawca może skierować do wykonania zamówienia więcej niż dwie osoby.

Pytanie 2b: Czy każda z osób skierowanych do wykonania zamówienia musi spełniać podane warunki 
wykształcenia i doświadczenia, czy też dotyczy to jedynie minimum dwóch osób?

Odpowiedź:
Zamawiający określił, że wykonawca do realizacji zamówienia powinien skierować 2 ekspertów. 
Dlatego też, do spełnienia warunku oraz oceny ofert zamawiający będzie brał po uwagę wiedzę 
i doświadczenie jedynie dwóch pierwszych ekspertów wskazanych w wykazie formularza ofertowego.

Pytanie 2c: Czy wymóg wykształcenia wyższego w dziedzinie leśnictwa będzie uznany za spełniony 
w wypadku osoby posiadającej łącznie: stopień magistra biologii, doktora nauk biologicznych i dyplom 
ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie urządzania lasu?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że skierowany do realizacji 
zamówienia ekspert posiada co najmniej wyższe wykształcenie w dziedzinie leśnictwa. W związku 
z powyższym stopień magistra biologii, doktora nauk biologicznych i dyplom ukończenia studiów 
podyplomowych w dziedzinie urządzania lasu nie są wykształceniem potwierdzającym spełnienie 
ww. warunku.
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